
A decemberi ülés óta történt
fontosabb események ismerteté-
sével és a lejárt határidejû határo-
zatok végrehajtásáról szóló pol-
gármesteri beszámolóval kezdõ-
dött a januári képviselõ-testületi
ülés Pásztón. Sisák Imre elmond-
ta, hogy az év elsõ heteiben tár-
gyalásokat folytatott az OTP Nóg-
rád megyei vezetésével arról,
hogy a pénzintézet ez évben is tá-
mogatja a város rendezvényeit és
egyeztetett a Váci Egyházmegye
illetékeseivel a karitász mûködé-
sében való részvételrõl is. Utóbbi
az önkéntesség népszerûsítésére
és terjesztésére kiírt pályázathoz
kapcsolódik. A polgármester úr
elmondta, hogy a Polytechnik
Kft. osztrák tulajdonosait is ke-

resték folyamatosan, de még
mindig nem sikerült felvenni a
kapcsolatot. (A pásztói közmeg-
hallgatáson errõl a kérdésrõl elsõ
kézbõl tájékozódhattak a jelenlé-
võk: tudósításunk a 3. oldalon.)

Sisák Imre beszámolt arról,
hogy a város ez évi elsõ nagy ren-
dezvénye január 23-án volt, a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából. A
lélekemelõ ünnepségen a Dózsa
tagiskola alsótagozatosai léptek
fel a mûvelõdési házban, majd
Jókai Anna író a „Szeretet peda-
gógiája” címmel tartott elõadást. 

A költségvetésrõl elmondta,
hogy az uniós szigorítások miatt
az államháztartási hiánycél tar-
tás nehéz lesz. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Mi lesz a pásztói tűzoltósággal?

Archív fotónk, amelyen Sisák Imre polgármester mutatja, mi tör-
tént Mátrakeresztesen, 2005 áprilisában készült, a katasztrófa
után: akkor bebizonyosodott, hogy Pásztón létszükséglet a tûzol-
tóság fenntartása. A napokban a városban járt Berecz György al-
ezredes, a katasztrófavédelem megyei igazgatója és a képviselõ-
testületnek adott tájékoztatást az államosítással kialakuló helyzet-
rõl. Részletek a Pásztói Hírlap áprilisi számában. FOTÓ: Rigó Tibor

Közmeghallgatás
Pásztó önkormányzata a

január 26-i képviselõ-testületi
ülés után tartotta meg ez évi
közmeghallgatását. Több, a
város életét érintõ témakör
mellett a helyi foglalkoztatás
egyik fontos kérdésérõl, a
Polytechnik Kft. körül kiala-
kult helyzetrõl is tájékozta-
tást kaphattak az érdeklõdõk.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Születésnapi emlékezés

Egy idézettel kezdte: „Hatalmas
meleg kenyér – ez volt mindannyi-
unknak. Egyetlen szóval nem sza-
bad, nem lehet többet mondani
errõl, mert minden kevesebb nála,
annál, amit adott nekünk, ahogy
osztotta szét magát mindannyi-
unk között, akik szerettük és még
azok között is, akik nem ismerték
olyan közelrõl, mint a barátai.”

– Ezekkel a szavakkal B.
Supka Magdolna mûvészettör-
ténész, Csohány Kálmán barát-
ja, mûvészetének ismerõje bú-
csúztatta az oly’ korán eltávo-

zott mûvészt 1980. április 23-án
– mondta a polgármester úr.

Elmondta ezután, hogy Cso-
hány Kálmán, bár csak 55 évet
élt, csodálatos hagyaték maradt
utána. Az ez évi kiállítás az élet-
mû egy újabb részét mutatja be
a közönségnek. Szólt arról is,
hogy Pásztón erkölcsi kötelesség
a mûvész emlékének ápolása,
hiszen õ úgy szerette a szülõ-
földjét, mint kevesen e hazában.
Pásztó iránt táplált érzései ah-
hoz hasonlíthatók, amikor az új-

szülött csecsemõt öleli szeretet-
tel keblére az édesanyja.

Sisák Imre idézte a jóbarát Gaál
István filmrendezõ róla írt sorait
is: „Miközben idejövet (Pásztón)
kinéztem a vonat ablakán, mint-
ha végig Csohány rajzait láttam
volna. Ezek a tájak annyira pon-
tosan és ugyanakkor érzékfeletti-
en léteznek, mint amelyek már
túl vannak minden tapasztalat
határán, bár nagyon is a vaskos
valóságban gyökereznek. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

Pásztó jeles szülöttére, Csohány
Kálmán grafikusmûvészre a
hagyománynak megfelelõen
ez évben is születésnapján, ja-
nuár 31-én emlékezett a város.
A Csohány Galériában a szép
számú érdeklõdõt dr. Hír Já-
nos, a Pásztói Múzeum igaz-
gatója köszöntötte, majd Sisák
Imre, Pásztó polgármestere
mondott beszédet.

Befagyasztott közüzemi díjak,
gyarapodó gondok

Nőnapi KÖSZÖNTŐNK és március 15-i MEGHÍVÓNK az 5. oldalon.



(Folytatás az 1. oldalról.)
A közüzemi szolgáltatások

teljesítésének költsége jelen-
tõs változást mutat: a benzin
és a gázolaj ára ugrásszerûen,
kigazdálkodhatatlan módon
emelkedett. A szilárd hulladék
elszállításának árát egy sarka-
latos törvény – a decemberi
testületi ülés után – befa-
gyasztotta a 2011-es szinten,
az üzemanyagárak emelkedé-
se miatti többletkiadásokat
azonban az állam nem kom-
penzálja.

A város 2011-hez képest 16
millió forinttal kap kevesebb
állami támogatást ez évben,
emellett a hivatásos önkor-
mányzati tûzoltóság államivá
alakítása ebbõl 15 millió 965
ezer forint csökkenést okoz
idén.

Az elmúlt évben azt állapít-
hatta meg a testület, hogy a he-
lyi vállalkozásoktól származó
bevételek örvendetesen nõttek.
Több gazdálkodó szervezetnél
is érdeklõdtek a 2012-es lehetõ-
ségeket illetõen. Várhatók bizo-
nyos fejlesztések, de Pásztó
költségvetési hiánya így is fi-
nanszírozhatatlanul magas. Az
intézmények racionalizálását a
város végrehajtotta, viszont az
állami normatívák csökkenése,
a kötelezõ bérkompenzáció, a
közüzemi díjak emelkedése ki-
gazdálkodhatatlan pluszköltsé-
get jelent. Az állami bevételek
ismertek, esetleg néhány pályá-
zat segíthet valamit, de ez nem
vehetõ biztosra.

A polgármester úr elmondta:
két költségvetési variáció ké-
szült, az egyik 510 milliós hi-
ányt vesz figyelembe, a másik,
a végtelenségig lecsupaszított
változat – 446 millió forintos
hiány mellett – a mûködést ve-
szélyezteti. Megpróbálnak a
kettõ között valamiféle közép-
utas megoldást találni.

– A jelenlegi gondok mellett
elfogadhatatlan az, hogy sokan
akár félmillió forintos köztarto-
zásokat halmoztak fel – mond-
ta Sisák Imre. – Nekik fel kell
ajánlani a részletfizetés lehetõ-
ségét, ha nem hajlandók tenni
semmit, akkor a kilakoltatási
moratórium lejárta után élni
kell ezzel a lehetõséggel. Nem
tisztességes, hogy miközben
mások erejüket megfeszítve fi-
zetik a díjakat, a hátralékosok
tovább növelik a tartozásaikat.
Ha a jelenlegi kinnlevõség ren-
delkezésre állna, a városgazdál-

kodási kft.-nek semmiféle
gondja nem lenne!

Elmondta: a szennyvízcsa-
torna-beruházás második és
harmadik ütemének törleszté-
sére ez évben 273 millió 536
ezer forint tõke- és kamattarto-
zást kell kifizetnie az önkor-
mányzatnak. A fedezet rendel-
kezésre áll, de a lakosság kinn-
levõsége 16 millió forint felett
van és a kamatok törlesztõ
részleteit az önkormányzatnak
kell finanszíroznia - azok he-
lyett, akik nem fizetik tisztessé-
gesen a havi 1554 forintos tör-
lesztõrészleteket.

Fentiek azt mutatják, hogy
nehéz helyzetben vannak az
önkormányzatok és a helyzet
is bizonytalan. Az egészség-
ügyi ellátórendszer és az okta-
tás a jövõben nem önkormány-
zati feladat lesz, állami tulaj-
donba kerülnek az intézmé-
nyek, a vezetõk kinevezésének
hatáskörével együtt. A korábbi
határidõkhöz képest itt csúszá-
sok várhatók. A járási hivatal
tervezett felállítása is 2013 ja-
nuár 1-re módosult – itt annyi a
változás a jelenlegi pásztói kis-
térséghez képest, hogy a terület
Sámsonházával bõvülne.

Odlerné Tiszovszky Mária, a
Területi Gondozási Központ
igazgatója hozzászólásában el-
mondta: mûködtetik a két idõ-
sek klubját, átmeneti elhelye-
zést biztosítanak, több száz
embert étkeztetnek, illetve szá-
mos más feladatot is ellátnak.
Az intézmény 59 fõnek ad
munkát csak Pásztón, az ellá-
tottak létszáma pedig 285 fõ a
városban. Kistérségi fenntar-
tásban mûködnek 2009-tõl, így
további 21 településen látják el
a szakterülethez kapcsolódó
feladatokat, ezzel pedig sokkal
több a munkájuk, Pásztó ön-
kormányzata pedig 20 millió
293 ezer forint normatívára jo-
gosult ennek köszönhetõen.
Viszont a feladatok ellátásához
három gépkocsit kell üzemel-
tetniük, az áfa emelése és a
szolgáltatók áremelései hátrá-
nyosan érintették õket, a garan-
tált bérminimum is 94 ezerrõl
108 ezer forintra nõtt, ami a
szakképzett dolgozók esetében
összesen hárommilliós emelke-
dést okozott ez évtõl.

Sisák Imre válaszában kifej-
tette: gond, hogy a közalkalma-
zotti bértábla és a garantált bér-
minimum közötti különbség a
minimálisra csökkent, a pályá-

zati lehetõségek nem sokat se-
gítenek. Olyan megoldást kell
találni, hogy elfogadható költ-
ségvetési koncepciót dolgoz-
zon ki az önkormányzat, de az
intézmény is legalább 2012 vé-
géig mûködni tudjon.

Ezután javaslat hangzott el a
szilárd hulladékgyûjtés, szállí-
tás, elhelyezés és ártalmatlaní-
tás kérdéskörében. Az elõzõ
testületi ülésen 11 százalékos
emelésre tett javaslatot a szol-
gáltató, viszont 2011. december
31-ével egy kormányrendelet
befagyasztotta a térítési díjakat.
Amint a polgármester úr mond-
ta: egyik szeme sír, a másik ne-
vet. A lakosság terhei így nem
nõnek, de a szolgáltatás vissza-
fogása a minõség rovására
megy majd. Ezen a téren külö-
nösen fájdalmas, hogy éppen
egy olyan cég kerül nehéz hely-
zetbe, amelyik a lakosság érde-
kében minden tõle telhetõt
megtesz.

Ezután a térfigyelõ kamera-
rendszer mûködtetésének ta-
pasztalatairól Vida Ottó Kolos
rendõrkapitány számolt be.
Legelõször köszönetét fejezte
ki, hogy a rendszer mûködteté-
sére sikerült pénzt elkülöníteni
az önkormányzatnak. Elmond-
ta, hogy a kamerarendszer fõ
feladata a megelõzés: a megfi-
gyelt területen jelentõs mérték-
ben csökkent is a jogsértések
száma. Az elmúlt években több
tízmillió forintot fordított a vá-
ros a megfigyelt terület bõvíté-
sére. Összesen 30 kamera elhe-
lyezésére lenne lehetõség a
mostani 13 helyett, de a jelenle-
gi anyagi helyzetben úgy tûnik,
fejlesztésre egy darabig nem
lesz lehetõség. A képviselõk el-
fogadták a rendõrkapitányi be-
számolót.

A képviselõk döntöttek a
pásztói általános iskola vezetõi
megbízásának kiírásáráról,
majd Sisák Imre ez ez évi köz-
foglalkoztatási tervrõl adott tá-
jékoztatást. Eszerint március 1-
tõl 118 fõ foglalkoztatása nyílik
lehetõség, száz százalékos –
110 millió forintos – állami tá-
mogatással. A közmunkások
csoportvezetõi 92 ezer, a dolgo-
zók 72 ezer forintos bért kap-
hatnak, ami az elmúlt évi 72, il-
letve 54 ezer forinthoz képest –
még, ha így sem sok – azért
elõrelépést jelent. A tervek kö-
zött szerepel az illegális
szemétlerakóhelyek felszámo-
lása, a város 17 kilométernyi

árokrendszerének kitakarítása
is. A testület nyolc igen szava-
zattal fogadta el az elõterjesz-
tést.

Ezután a képviselõk a Sem-
melweis úti gondozóközpont
korszerûsítésére beérkezett ter-
vezõi árajánlatot fogadták el –
az új önkormányzati törvény
szerint az egészségügyi alapel-
látás mûködtetése ugyanis vál-
tozatlanul önkormányzati fel-
adat marad.

A városi és a Cigány Nemze-
tiségi Önkormányzat közötti
gazdálkodási szabályzat felül-
vizsgálatáról Sándor Károly al-
jegyzõ elmondta, hogy az ön-
kormányzatnak, a hivatalnak
és a nemzetiségi önkormány-
zatnak is rendelkeznie kell
majd önálló adószámmal. Sisák
Imre hozzátette: ezzel nehéz
helyzet elé állították az önkor-
mányzatokat, mert a külön
adószám mellett külön könyve-
lést is kell végezni.

Ezután a polgármester úr a –
bevezetõjében említett – Váci
Egyházmegye Segítõ Karitász
Alapítvány vezetõjével folyta-
tott tárgyalás részleteire is ki-
tért. Ennek lényege az önkén-
tesség elterjesztése a konver-
gencia régió területén, pályáza-
ti segítséggel és száz önkéntes
segítõ bevonásával, akiknek 24
órát kell bizonyíthatóan a szo-
ciálisan rászorulókkal foglal-
kozniuk. Ebbe belefér az idõ-
sek segítésére, a hátrányos
helyzetû tanulók felzárkóztatá-
sára fordított idõ is.  A prog-
ramnak köszönhetõen két fõ
munkanélküli foglalkoztatása
nyílik lehetõség egy éven ke-
resztül, együttmûködve az egy-
házmegyei központtal és a
mátraverebélyi Ceferino ház-
zal. Önerõt nem kell felmutat-
ni, a pályázatot is a Váci Egy-
házmegyei Karitász készítené
el. A programban való részvé-
telre nyolc igennel szavaztak a
képviselõk.

Kövicses-patak mederfelújí-
tással kapcsolatos közbeszer-
zési pályázat újbóli kiírásáról
zárt ülésen döntöttek.

A közérdekû bejelentések
között Barna Tiborné képvise-
lõ arról a lakossági panaszról
számolt be, ami szerint a Vá-
roskapunál a járdára szórt fe-
hér kavics tönkreteszi az embe-
rek cipõjét: valamilyen áthidaló
megoldást kellene itt találni a
gond orvoslására.

F. Z.
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Közmeghallgatás
(Folytatás az 1. oldalról.)

A közmeghallgatás nyitányaként Sisák Imre
polgármester – miután köszöntötte a megjelente-
ket – a város elmúlt évi teljesítményét értékelte.
Kitért a gazdasági világválság hatásaira, az
adósságállomány alakulására, a Magyarország
elleni támadásokra. A nehézségek ellenére
Pásztó sikeres évet tudhat maga mögött, hi-
szen befejezõdött a városközpont megújítása,
az intézmények sikerrel szerepeltek a pályáza-
tokon, az iskolában például jelentõs informati-
kai fejlesztés valósult meg. Korábban a város
hat éven keresztül nem kapott támogatást az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetû telepü-
lések pályázatán, ami komoly károkat okozott,
de tavaly ezen a téren is megtört a jég.

A város önkormányzata a Kövicses-patak
mederrendezésére elnyert egy 87 milliós pá-
lyázatot. Az állami támogatás az elõzõ évhez
képest 2012-ben 16 millió forinttal lesz keve-
sebb, de a csökkentett összegbõl is ugyanazon
feladatokat kell ellátni, mint korábban. 2011-
ben csak az iskola fenntartására 127 millió fo-
rintot költött a város az állami
normatíván felül, az óvoda
mûködtetésére pedig több
mint 60 milliót. A mûvelõdési
ház és a könyvtár is több tíz-
millió forintos támogatásban
részesült.

A közüzemi szolgáltatások
terén is ugyanazt a színvona-
lat kell biztosítani a lakosság-
nak, viszont az állam erre
nem ad támogatást, az áfa
mellett a költségek emelked-
tek, nõtt az üzemanyagok
ára, miközben a díjak nem
emelhetõk.

A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének tör-
lesztõrészleteit illetõen kérte azokat, akik eddig
nem fizettek, hogy kezdjék meg tartozásuk ren-
dezését: azt úgyis be kell hajtani valamilyen mó-
don.

A polgármester úr ezután a közeljövõ tervei
között említette, hogy az új uniós pályázatok
segítségével az önkormányzat a gondozóház
és a Százszorszép Óvoda teljes mértékû, a Dó-
zsa iskola kisebb felújítását tervezi. Ez évben
megkezdõdhet a Kövicses-patak hasznosi sza-
kaszának mederrendezése is. Ezek több tízmil-
liós beruházásokat jelentenek.

Az elsõ hozzászóló, Tõkés Tamás a
Kövicses-patakon biztonsági okokból építendõ
záportározó megvalósításának lehetõségeirõl
és a Hunyadi úti körforgalom megépítésének
esélyeirõl tett fel kérdést.

Sisák Imre válaszában kifejtette, hogy a Bük-
ki Nemzeti Park, az Egererdõ Zrt., a szakható-
ságok és a minisztérium illetékesei többször
egyeztettek már errõl a témáról, hiszen az idõ-
járás kiszámíthatatlansága folyamatosan ve-
szélyezteti a hasznosi tározó gátja alatt élõk
élet- és vagyonbiztonságát. A 2010-es kataszt-
rófahelyzet után a tározón elvégzett beruházá-
sok javítottak ugyan a helyzeten, de teljes biz-
tonságot csak a záportározó megépítése hoz-
na. Amennyiben a munkálatokat idén sikerül-

ne megkezdeni, 2014-re vagy ‘15-re lehetne
üzembe helyezni a létesítményt – addig azon-
ban folyamatos a vészhelyzet.

A polgármester úr elmondta, hogy a Hunya-
di úton valóban szükség lenne a körforgalom
kialakítására, de jelenleg nem tudni, hogy mi-
kor kerülhet rá sor.

Pásztó életének kulcskérdése
a munkahelyek megtartása. Az
utóbbi idõben felröppent hír
szerint a Polytechnik Kft. Ózdra
települne át, ami legalább 60 he-
lyi és környékbeli család megél-
hetését veszélyezteti. Sõregi Jó-
zsef, a cég gyáregységvezetõje a
helyzet tisztázására eljött a köz-
meghallgatásra. Hozzászólásá-
ban elmondta, hogy a kezdetek-
tõl az osztrák tulajdonban lévõ
Polytechnik Kft.-nél dolgozik és
a jövõt is csak Pásztón tudja el-
képzelni. A cég termékei iránt
nagy a kereslet, a válság ellenére

is folyamatosan kapják a megrendeléseket. Az
áttelepülés a régiónak semmiféle elõnyt nem
jelentene: ha Pásztón 60 munkahely megszû-
nik, akkor Ózdon lehet helyette 60 új – a vég-
eredmény tehát nulla. Az egészen biztosra ve-
hetõ, hogy költözni senki sem akar a
Polytechnik Kft.-nél dolgozó szakemberek kö-
zül. Sõregi József hozzátette: egy osztrák szá-
mára felfoghatatlan, ami itt történik. Ráadásul
egy esetleges fejlesztés lehetõvé tenné a jelenle-
gi 60 helyett akár 120 dolgozó foglalkoztatását
is. A jelenlegi telephely már nem alkalmas a fel-
futóban lévõ termelés kiszolgálására.

– A cég jelszava, hogy szebbet, gyorsabban,
olcsóbban! – mondta Sõregi József. – Csak-
hogy ennek a betartásához már most legalább
220-250 méter hosszúságú terület kellene,
amin megfelelõen tudjuk mozgatni az anyago-
kat. Egy olyan tréler, amivel minden igényt ki-
elégítõen tudjuk bonyolítani a szállítást, 36
méter hosszú.

A közmeghallgatáson jelenlévõk megtapsol-
ták a gyáregységvezetõ értékes hozzászólását.

Sisák Imre válaszában elmondta: folyamato-
san keresik a kapcsolatot a tulajdonosokkal és
arról is tájékozódtak, hogy amennyiben a cég
támogatást kap az Észak-Magyarország régió-
tól fejlesztési elképzelései megvalósítására, a
beruházás Pásztón is megtörténhet.

A következõ hozzászóló, Illés Rudolf azzal
kezdte hozzászólását: korunk embere a ter-
mészettõl eltávolodva él, ennek minden gond-
jával és bajával. Pásztón a jelenlegi helyzetben
a nincsbõl kell építkezni, ami nem biztos,
hogy sikerülni fog. Fontosnak ítélte a kórház
bõvítését, de annak megelõzését is, hogy az
emberek oda kerüljenek. Ha többen töreked-
nének a sportpályák felé, kevesebb lenne a
megbetegedés. A pásztói sportéletrõl szólva el-
mondta, hogy a Hajós Alfréd úti edzõtermet
novemberben be kellett zárni, de pályáznak a
felújítására.

– Micsoda erõfeszítés egy költségvetés kidol-
gozása, fõleg a mai világban, amikor nincs
semmiféle támpont – mondta Illés Rudolf, vé-
gül a sport támogatását kérte, hozzátéve, hogy
negyven évi sportközéleti ténykedés után sze-
retne már visszavonulni.

Bakallár Tamás a Pásztói Szabadidõsport
Egyesület megújítása mellett emelt szólt, hoz-
zátéve, hogy Illés Rudolf munkájára a további-
akban is számítanak. Az egyesület kilenc
szakosztály munkáját fogja össze, ami óriási
jelentõséggel bír a város sportéletét tekintve.

Sisák Imre válaszában kifejtette, hogy nehéz
helyzetben kell a támogatásokról dönteni, egy-
ben megbízta Gömbiczné Kanyó Beatrix képvi-
selõasszonyt, ifjúsági és sporttanácsnokot a
városi sportkoncepció kidolgozásával.

A továbbiakban szó esett még a polgármes-
teri hivatal kéményének esztétikai célú burko-
lásáról, szó esett a Csillag téren álló szovjet hõsi
emlékmû áthelyezésérõl is. Utóbbival kapcso-
latban Sisák Imre kifejtette, hogy az ukrán és az
orosz nagykövetség egyszerûen nem válaszol
az ez irányú megkeresésekre, egyeztetés nélkül
pedig nem lehet az emlékmûhöz nyúlni, mert
az nemzetközi egyezményeket sértene.

Elõbbiek mellett szó esett a hóeltakarítás
mátrakeresztesi nehézségéirõl is. 

F. Z.
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Születésnapi emlékezés

(Folytatás az 1. oldalról.)
Rájöttem arra, amit egyébként már régóta

érzek, ha bármikor itt járok, hogy tulajdon-
képpen Csohány grafikákat látok, lefosztott,
göcsörtös, lobogó fákkal, suhanó madarak-
kal. Ha ciprustestû topolyafák ágai közt feke-
te varjak áthúznak, Csohány Kálmán grafi-
káját utánozzák.”

– Tisztelt emlékezõk! – folytatta a polgár-
mester úr. – Feltehetjük magunknak a kér-
dést, elegendõ-e évente egyszer emlékezni
Csohány Kálmánra és elégedetten kipipálni
az eseménynaptárban a január 31-ét, mint
elvégzendõ feladatot? Az efféle magatartás
nem lenne méltó, de hála Istennek elfeled-
kezni sem tudnék róla, hiszen a munkahe-
lyemre beérkezve minden reggel az Õ grafi-
kái figyelmeztetnek a kötelességekre.

Elmondta: a kétszeres Munkácsy díjas
grafikusmûvész életmûvének megismerteté-
sében kiváló partner a Mikszáth Kálmán
Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépis-
kola Herczegné Varga Ilona igazgató vezeté-
sével, a Csohány Baráti Kör Pásztó Kultúrá-
jáért Alapítvány Shah Gabriella mûvészet-
történész segítségével és a Pásztói Múzeum
dr. Hír János igazgató közremûködésével. 

Sisák Imre reményét fejezte ki, hogy a sal-
gótarjáni Karancs Szállóban elbontott
Csohány-mozaik esete Pásztón nem ismét-
lõdik meg napjaink nagy változásai közepet-

te sem és a gimnáziumban az „Énekek éne-
ke” a helyén marad. Végül köszönetet mon-
dott Csohány Kálmán özvegyének, Klári né-
ninek és a család tagjainak azért, hogy min-
den segítséget megadnak a városnak a mû-
vész emlékének ápolására.

Az ünnepi beszéd után Shah Gabriella
mûvészettörténész a konferálása mellett a
Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postafor-
galmi Szakközépiskola diákjainak elõadásá-
ban elhangzott azon irodalmi alkotások egy
része, amelyeknek illusztrációit a galéria fa-
lain láthatja a közönség.

Shah Gabriella elmondta, a tárlaton zömé-
ben Ady Endre költeményei ihlette grafikák
láthatók, de több Áprily Lajos, Illyés Gyula
és Kassák Lajos vers is megelevenedik. 

– Csohány Kálmán idén lett volna 87 éves
– mondta Shah Gabriella –, 32 éve nem raj-
zolja már a pásztóiak, s rajtuk keresztül az
egész emberiség örömét, bánatát. A jelenkor
fájdalmainak enyhítésére azonban ma is me-
ríthetünk erõt Csohány Kálmán grafikáiból,
hiszen olyan hatalmas életmûvet hagyott
hátra, melybõl jut vigasz az ezredfordulón
túl is. Csohány Kálmán még fõiskolás volt,
amikor megjelentek elsõ illusztrációi, me-
lyek meglepõen érett kifejezésbeli sajátossá-
gokról tesznek tanúbizonyságot. 

Shah Gabriella elmondta, hogy az 1950-es
évektõl kezdve a grafika a politika szemében

alárendelt szerepet játszott, ezért szabadabb
pályát kínált az alkotóknak és az újjászületés
talaja is ez lett. Csohány Kálmán már fõisko-
lás korában számos megbízást kapott, de so-
kat rajzolt a maga kedvére is, papírra vetve
irodalmi élményeit. Tamási Áron Ábel köny-
veinek, Tersánszky Kakuk Marcijának il-
lusztrációival a grafikusok élgárdájába emel-
kedett, vezetõ helyét haláláig megtartotta.

Szólt ezután a bolygó zsidó, másként
Ahasvér motívumról, ami Csohány mûvé-
szetében a nyugtot soha nem találó, kétség-
beesett futást örökíti meg. A hagyomány
szerint Jézus a keresztúton Ahasvér gazdag
zsidó padjára akart leülni, ez azonban elker-
gette, amiért bûnhõdésül ezerszer meg kell
kerülnie a világot, nyugtot soha nem találva.

„Csohány mûvészete az õsi magyar hitvi-
lággal rokon. Középpontjában a világosság
és sötétség, a jó és a rossz küzdelme  áll, az
életé és a halálé” – mondta Shah Gabriella.

Szólt az Áprlily Lajos, Ady Endre versei-
hez készített illusztrációkról, a mûvész szo-
rongásélményeirõl, halálvízióiról. Utóbbiak
elõl is a rajzolásba menekült. 

Csohány Kálmán vérbeli grafikus volt.
Ahogy õ maga mondta: „Nem színekben
gondolkozom, hanem vonalban. Vannak
formák és tartalmak, amikhez nekem is
szükségem van a színekre. De amit a vonal-
lal és a fénnyel akarok kifejezni, ahhoz a fe-

kete-fehér, a két véglet
párbeszédére van szük-
ségem” – idézte Shah
Gabriella a mûvészt.

A rendezvény végén a
hagyaték ápolásában és
megismertetésében nyúj-
tott munkájáért a
Csohány Baráti Kör Pász-
tó Kultúrájáért Alapít-
vány „Madarak és haran-
gok” díjában részesült
Pintér Nándor aranydip-
lomás tanár és dr.
Csongrády Béla író, új-
ságíró, nyugalmazott fe-
lelõsszerkesztõ is.     F. Z.
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MEGHÍVÓ
Pásztó város Önkormányzata az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc tiszteletére megemlékezést tart
2012. március l5-én, 16.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal elõtti téren.

„Vannak napok melyek nem szállnak el

De az idõk végéig megmaradnak,

Mint csillagok ragyognak boldogan,

S fényt szórnak minden születõ tavasznak.”

Juhász Gyula

Megemlékezõ beszédet mond:

SISÁK IMRE POLGÁRMESTER.

Közremûködik: a Mikszáth Kálmán Gimnázium Postaforgalmi

Szakközépiskola és Kollégium 12. F. Osztálya

Tisztelettel várja a város polgárait Pásztó Város Önkormányzata

Köszöntjük a pásztói lányokat és asszonyokat!
Nem lehet szebb és nemesebb

célunk annál, mint megszépíteni
azok életét, akiket szeretünk!
Nem csak gyermekeinkre, há-
zastársunkra, idõsödõ szüleink-
re, barátainkra gondolunk azon-
ban ilyenkor, március elején, ha-
nem a bibliai Éva valamennyi
nõnemû utódjára!

A nõnap csak egyetlen alka-
lom erre március 8-án vagy kör-
nyékén – és bizony marad még
364 másik nap, amikor a szürke
hétköznapok sodrásában tekin-
tünk a szebbik nemhez tartozó
családtagjainkra, ismerõseinkre,
barátainkra, munkatársainkra.
Mellettük még ott vannak azok,
akik az üzletekben kiszolgálják a
vevõket, az egészségügyi intéz-
ményekben a betegeknek mon-
danak pár biztató szót, az óvodá-
ban, az iskolában gondot fordíta-
nak gyermekeink szellemi és er-
kölcsi fejlõdésére –, hogy csak
hármat említsek napjaink legin-
kább elnõiesedett foglalkozásai
közül.

A családi és a társadalmi sze-
repvállalás nõtõl és férfitól néha
teljesen mást követel, néha pe-
dig azonos cselekvést. Így van ez
jól, nõ és férfi egymás nélkül
nem létezhet a Teremtõ bölcs
rendelése folytán.

Így aztán az egyenjogúság is
természetes kell, vagy inkább
kellene, hogy legyen a ma embe-
re számára. Az õsi társadalmak-
ban természetes és mindenki
számára elfogadott nemek sze-
rinti munkamegosztás és teher-
vállalás, ami azonban a modern
ipari társadalom kialakulásával
apránként megbomlott. Már a
francia forradalom idején a nõk a
„szabadság, egyenlõség, testvé-
riség” felkiáltással vonultak fel,
hogy választójogot követeljenek
nemük számára a férfiközpontú
társadalomban.

Az 1857. március 8-án az
Amerikai Egyesült Államokból
útjára induló mozgalom a rossz
munkakörülmények és az ala-
csony fizetések miatt bontako-
zott ki és fejlõdött végül pár évti-
zed alatt nemzetközivé. Magyar-
országon elõször 1914-ben ün-

nepelték meg a nõnapot, pár év-
vel korábbi osztrák, német, dán
és svájci példára.

Gondoljunk csak vissza erre a
korra, az elsõ világháború kitö-
résének évére, az akkor még bé-
kés és boldog életét élõ Osztrák-

Magyar Monarchia idejére! Az
idõ tájt a gyors iparosodás követ-
keztében már a legtöbb állam-
ban, így Magyarországon is, tö-
megesen foglalkoztatták a nõ-
ket. Munkájukat azonban sok-
kal kevésbé becsülték meg, mint
a férfiakét. Alacsonyabb bérek
és kevesebb jog mellett kellett
helytállniuk és bizony a háztar-
tás terhei is változatlanul a nõk
vállát nyomták – bár elmondhat-
juk, hogy ez ma is így van.

Múltunkra visszatekintve lát-
hatjuk, hogy az ipari forradalom
széles munkásrétegei mellé a
szellemi foglalkozások iránti fo-
kozott igények is felsorakoztak.
Ma, amikor a diplomát szerzõk
több mint a fele nõ, szinte hihe-

tetlennek tûnik, korábban a
szebbik nem tagjait a tanulásból
szinte teljesen kirekesztették!

Bizonyos fokú megkülönböz-
tetés létezik a mai napig, kisebb-
nagyobb gondok változatlanul
feszítik az egyenjogúság kérdé-
sét, de az elmúlt nem egészen
száz év sok szép eredményt mu-
tat fel, ami bizakodást adhat a jö-
võre nézve is!

A munka- és a tisztségválla-
lás, a szakmai továbbképzés jo-

ga és a munkahelyi megkülön-
böztetés eltörlése természetes
és jogos igény. Ami viszont a
második világháború utáni évti-
zedekben olyan vadhajtásokat
is hozott, amelyek figyelmen
kívül hagyták a nemi sajátossá-
gokat. Gondoljunk csak a trak-
toros lányokra, a bányászasszo-
nyokra, az építkezéseken dol-
gozó nõkre. Az egyenjogúság
nem azt jelenti, hogy a hölgyek
a legnehezebb munkát is végez-
hetik és erre még kényszeríteni
sem lehet õket! Az azonos sza-
badságjogok, mellette a nemi
sajátosságoknak megfelelõ hi-
vatás választása és az egyenjo-
gúság elismerése már nem le-
het kérdés korunkban. A tenni-
valók persze nem értek véget,
nem is fognak soha: az emberi
természet lényegébõl fakadóan
mindig lesz min változtatni.
Kérjük ezért a pásztói hölgye-
ket, hogy legyenek türelemmel
- a mindennapi gondok mellett
nem könnyû az élet. Bocsássák
meg, amikor ezek mellett nem
marad idõ és jó kedv, de nehéz
idõszakot él nem csak a város,
hanem az ország és az egész
világ is.

Reméljük azért, hogy ettõl a
naptól, a március elejének jeles
idõpontjától változik valami. A
közeledõ tavasz, a természet
megújulásának felfoghatatlan
csodája magával hozza azt is,
hogy a szürke hétköznapok
sodrásában több szeretettel,
megértéssel és jó szándékkal te-
kintünk nõnemû családtagja-
inkra, munkatársainkra, azok-
ra, akik egy jó szót szólnak a be-
tegekhez, gyermekeinket oktat-
ják, az üzletekben kiszolgálnak
bennünket – vagy éppen az ut-
cán szembejönnek. 

Kedves Hölgyeim, Tisztelt
Pásztói Lányok és Asszonyok!

Engedjék meg, hogy vissza-
utaljak köszöntõm elsõ monda-
tára: nem lehet szebb és neme-
sebb célunk annál, mint meg-
szépíteni azok életét, akiket sze-
retünk! Adja Isten, hogy így le-
gyen!

Faragó Zoltán



Dr. Muhari Géza orvos-igazgató
elmondta:

– A Margit Kórház nappali ellátá-
si egysége indulásakor egyedülálló
szolgáltatási egység volt országos
viszonylatban. A korábbi engedé-
lyezési és finanszírozási gyakorlat-
ban a nappali ellátás fekvõbeteg
háttérhez volt kötve és fekvõbeteg

finanszírozással rendelkeztek ezen
egységek. A kórházunk nappali el-
látási egysége járóbeteg munkahe-
lyek – két külön szakmai terület –
együttese, járóbeteg finanszírozás-
sal, az ennek megfelelõ eljárás-sza-
bályozással. Rugalmasabb így az el-
látás és a dokumentáció is. A beteg
a számára megfelelõ idõpontban
érkezhet az ellátásra, s csak a keze-
léshez szükséges ideig tartózkodik
az intézetünkben.

A szolgáltatások lehetõségeirõl
kérdeztük Lukács Józsefné ápolási
igazgatót és a betegellátással foglal-
kozó csapatot.

– Az új szakrendelõ megnyitásá-
tól, 2010. december 1-tõl mûködik
az otthoni szakápolás, az elsõ bete-
gekhez 2011 januárjában mentek az
ápolók. Decemberben az engedé-
lyeztetések és a szakmailag szüksé-
ges eszközök és anyagok beszerzé-
se történt. A nappali ellátás 2011. áp-
rilis 1-tõl indult.

– Két különbözõ egységrõl van
szó?

– Igen, az otthoni szakápolás kór-
házi ellátást kiváltó, a beteg otthoná-
ban történõ szakellátást jelent. A
Nappali Ellátás pedig olyan tevé-
kenységet, amire a beteg érkezik reg-
gel vagy ebéd után, és a kezelést kö-
vetõen otthonába távozik. Tehát
napközben a kezelési idõt itt tölti, ám
a többi idõt akár munkahelyén, illet-
ve az éjszakát már az otthonában.

A nappali ellátási egység a ren-
delõintézet földszintjén található, a
lakossági gyógyszertár és a gyer-
mekszakrendelés közötti folyosón.
Nagyon modern környezetben,
két háromágyas kórteremmel, vi-
zesblokkal. A szobákban van tv,
DVD, rádiós magnó és hûtõszek-
rény is.

– Az emberek igénylik ezt a fajta
szolgáltatást?

– Az otthoni szakápolás kicsit ne-
hézkesen indult, a nappali ellátás-
ban kihasznált a kapacitás. Célunk
az otthoni szakápolási szolgálat te-
vékenységének bõvítése. Vannak
még tartalékaink, várjuk az igénye-
ket, a jelentkezõket! Ehhez viszont
szükséges a lakosság tájékoztatása
és a háziorvosok, a szakorvosok tá-
mogató együttmûködése, hogy el-
rendeljék betegeiknek ezt a fajta
szakellátást. 

– Mik az eddigi tapasztalatok a
két egységgel kapcsolatban?

– Szerencsére csak pozitív tapasz-
talatokról tudok beszámolni. Betege-
ink szeretik ezeket az ellátási formá-
kat, mert az otthonukba megyünk,
a nappali ellátással pedig lerövidít-
jük a kórházban eltöltött idõt. Mind-
két tényezõ kedvezõen hat a betegek
lelki és fizikai állapotára, a segítõ csa-
ládtagoknak is könnyebbséget jelen-
tenek ezek a lehetõségek.

– A megyében létezik hasonló?
–Otthoni szakápolás megyénk

más kórházában nincs. Balassagyar-
maton a pszichiátriának van nappa-
li ellátási egysége, de õk speciálisan a
saját betegeik részére mûködtetik.
Tehát ilyen, többféle indikációs infú-
ziós terápiával és fizikoterápiával
csak mi foglalkozunk a megye kór-
házai közül. Ehhez az is hozzátarto-
zik, hogy hasonlóan a mi európai

uniós fejlesztésünkhöz a megyében
két kistérségi szakrendelõ is kialakí-
totta az otthoni szakápolás ellátási
formát, így a meglévõ kapacitások
már elégségesek a betegek otthoni
ellátásához.

A szolgáltatások beindításával a
betegek minél szélesebb körû ellátá-
sa volt a cél, az, hogy kevesebb idõt
kelljen kórházban tölteni, minél kö-
zelebb vigyük a kezelést, a szakápo-
lást. Nem utolsó szempont az sem,
hogy a pályázat feltétele volt, hogy
az új szakrendelõ megvalósításával
ezeket a tevékenységeket is bevezet-
jük – mondta Lukács Józsefné.

A szakirányú folyamatok irányítá-
sáért Markóné Bakos Edit vezetõ
szakápoló a felelõs.

– Mik a feladatai?
– A nappali ellátásban én felelek a

betegirányításért, adminisztrációért,
kezelésekért és a szakdolgozói ellá-
tottságért. Folyamatos kapcsolatot
tartok az elrendelõ orvossal és a be-
tegekkel.A betegfelvétel elõjegyzés
alapján történik, ez lehet személye-
sen vagy telefonos egyeztetés alap-
ján is. Munkanapokon 8-tól 16 óráig
vehetik igénybe a nappali ellátást a
betegek, a bejelentkezés is ekkor tör-
ténhet. Telefonon a 06-32/561-
000/2111 melléken lehet jelentkezni.

Az otthoni szakápolással kapcso-
latos felvilágosítás a 06-32/561-
000/2230 mellék telefonszámon tör-
ténhet, vagy személyesen, a fenti
idõpontban.

– Mik a szolgáltatások?
– A betegfelvételt követõen vér-

nyomásmérés, az elrendelt infúziók
beadása, gépi masszírozás, szüksé-
ges elrendelés alapján gyógytorna,
masszázs alkalmazása történik. Ál-
talában 10-12 beteget látunk el na-
ponta. Elõjegyzés alapján, forgó
rendszerben dolgozunk, mindenkit
idõre beosztva a neki elrendelt infú-
ziós és fizioterápiás kezelésekre. 

– Mi jellemzi az otthoni szakápo-
lási tevékenységet?

– A legnagyobb elõnye, hogy a
betegek a saját környezetükben
gyógyulhatnak, vagy rehabilitálód-
hatnak. A beteg vagy a hozzátarto-
zó kérheti a szolgáltatást a házior-
vosán vagy a kezelõorvosán keresz-
tül, vagy a kezelõorvos keres meg
bennünket emiatt. A kezeléseket el-
rendelõ orvossal folyamatos a kap-
csolattartás. A beteget mindig egy
adott szakember kezeli végig, ezál-
tal közvetlenebb kapcsolat alakul ki
közöttük.

– Ezt a feladatot kihívásnak vagy
inkább hivatásnak érzi?

– Ez egy teljesen más munkakör,
mint ahol eddig dolgoztam. Valami-
kor tevékenykedtem otthoni szak-
ápolásban, mint szakápoló. Most
nem én látom el a betegeket, de
minden beteggel személyes kap-
csolatom van. Jelenlegi munkám-
ban a fõ hangsúlyt a szervezés, ter-
vezés, ellenõrzés és a jelentések te-
szik ki. Kihívás számomra az, hogy
mennyire tudok eleget tenni a kitû-
zött céloknak.

Amióta mûködik mindkét szol-
gáltatás, mindig közelebb kerülünk
céljainkhoz. 

A gyengeség sújtotta betegek
problémáinak meghallgatása is fon-
tos, vallja Kacsák Beáta szakápoló.

- Az otthoni szakápolás területén a
kezdetektõl tevékenykedem. Egy tel-
jesen új terület, járatlan út volt szá-
momra. Egyszerre kellett megismer-
nem és megismertetnem a betege-
immel. Nagy feladatot és kihívást je-
lentett számomra.

– Milyen feladatokat lát el, amikor
felkeresi a beteget az otthonában?

– A munkám legnagyobb részét a
sebellátás teszi ki. A szolgálat kere-
tében ellátható a szondán át történõ
táplálás, a légcsõ kanül tisztítása, a
betét cseréje, tevékenység tanítása,
az állandó katéter cseréje nõbeteg-
nél, az intravénás folyadék- és elekt-
rolit pótláshoz kapcsolódó szak-
ápolási feladatok. Baleseti és egyéb
mûtétek utáni szakápolási feladatok
és az önellátás korlátozottsága ese-
tén a testi hygiéne biztosítása, vala-
mint a mozgás segítése, mûtéti te-
rületek ellátása, sztomaterápia,
drainek kezelése. Decubitálódott te-
rületek, fekélyek szakápolási felada-
tai, betegség következményeként
átmenetileg vagy véglegesen kiesett
vagy csökkent funkciók helyreállí-
tásához, fejlesztéséhez vagy pótlá-
sához kapcsolódó szakápolási fel-
adatok - például gyógyászati segéd-
eszközök használata. Szükség ese-

Bizonyára sokan átestek enyhébb és súlyosabb betegségen, mely
testi és lelki terhet jelentett a betegen kívül a családnak is. Ilyen
esetben mindenki szívesen maradna az otthon biztonságos köze-
gében, miközben a gyógyuláshoz optimális feltételek is adottak
lennének. E szempontokat vette figyelembe a nappali ellátási egy-
séget és az otthoni szakápolást mûködtetõ pásztói Margit Kórház.
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Nappali ellátás és otthoni szakápolás 
Cél a betegközpontú gyógyítás
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tén speciális tevékenységek az
EKG,  az oscillometria, az oxigénte-
rápia, a légzésterápia, a szívók a,
gyógylámpák, a TENS készülék al-
kalmazása.

– Hogyan telik egy napja?
– Reggelente a rendelõintézet nap-

pali ellátó egységében szervezem
meg a napomat, mivel változnak a
betegek és a feladatok is. Elõzetes
idõpont-egyeztetés után megyek a
betegeimhez, hogy ne kelljen egész
nap várniuk. Igyekszem az õ napi-
rendjükhöz is alkalmazkodni. Az in-
fúziós kezelés sok idõt vesz igénybe,
ezért ezt mindig délelõtt végzem.
Utána következnek a kötözések. Te-
hát minden nap külön szervezést,
logisztikát igényel, úgy, hogy min-
den betegnek a legjobb legyen.

– Pásztón kívüli betegeket is ellát?
– Igen, elsõsorban Hasznoson,

Mátrakeresztesen, Mátraszõlõsön.
Ellátási szerzõdésünk Pásztón és
vonzáskörzetében biztosít lefedett-
séget, itt van lehetõségünk ellátni be-
tegeket.

– Hogyan érzi: munkája során az
emberek mennyire igénylik a törõ-
dést, az otthonukban történõ ellá-
tást?

– Szerencsére csak pozitív ta-
pasztalataim vannak! Egyrészt
azért, mert a betegek otthonukban
kapják meg a szakellátást, amiért
egyébként mindennap fel kellene
keresniük valamelyik szakrende-
lést, így ez kényelmesebb számuk-
ra. Másrészt folyamatosan ellen-
õrizni tudjuk betegeink állapotát –
vérnyomás, vércukor ellenõrzés –,
ami megnyugtatja õket. A törõdés
szintén nagyon fontos a betegeim
számára. Függetlenül attól, hogy
egyedül élnek, vagy családban,
nagy szükség van arra, hogy meg-
hallgassam a problémáikat. Igyek-
szem õket bátorítani, tanácsokkal
ellátni,  amennyiben szükséges, se-
gítek is. Nagyon fontos számukra a
beszélgetés és a pszichés támoga-
tás. Nagyon örülök, hogy megtisz-
telnek bizalmukkal, úgy érzem, tá-
masz tudok lenni számukra a min-
dennapokban.

A szükségszerû kreativitás jellem-
zi Polóny Adrienn gyógytornász te-
vékenységét is.

– A gyógytornász csapatot 2010
decembere óta erõsítem Pásztón. A
munkát a rehabilitációs osztályon
kezdtem, majd 2011 áprilisától szak-
mai felügyelet mellett az otthoni
szakápolás területén dolgozom.

– Hogyan történik a betegek ellátá-
sa?

– A betegek ellátása – bármilyen
hihetetlen is – a papírmunkával
kezdõdik. Egy új páciens akkor ke-
rülhet fel a kezelendõk listájára, ha
rendelkezik szakorvosi javaslattal.
Az elsõ látogatás alkalmával kikér-

dezem a beteget a panaszairól,
megvizsgálom és ezen informáci-
ók, valamint a zárójelentés alapján
dolgozom ki a kezelési tervet. A be-
teget a javaslaton kiírt kezelések
mennyisége szerint órarendszerû-
en osztom be, így mindig az elõre
leegyeztetett napokon és idõben
számíthatnak rám a páciensek.

A betegek köre igen változatos,
a stroke-on átesett beteg rehabilitá-
ciójától a gerincmûtétek, amputá-
ció-, különbözõ protézis mûtétek
rehabilitációjáig szinte minden
elõfordul.

– Mik a feladatokat az ottho-
nokban?

– Az otthoni körülmények közöt-
ti munkának nagy elõnye, hogy a
páciens a saját, megszokott környe-
zetében gyógyulhat, ami psziché-
sen is pozitívan hat. Olyan gyakor-
latokat dolgozhatunk ki, amik a sa-
ját, adott életterében megkönnyítik
a mindennapokat, mint például,
hogy az ágy melyik oldaláról köny-
nyebb a felkelés, hová kell kapasz-
kodót beépíteni ahhoz, hogy önál-
lóan tudjon tisztálkodni. Ami a hát-
ránya, hogy otthon nincs meg egy
osztály felszereltsége, eszközpark-
ja, így igen csak kreatívnak kell len-
ni ahhoz, hogy a beteggel meglát-
tassam a tornaeszközt, például egy
seprõnyélben…

– Eredményes munkát lehet végez-
ni az otthoni körülmények közt is?

– Természetesen igen, mivel akár
két hónapon át is foglalkozom egy
beteggel, így sokkal több idõ jut az
egyénre szabott kezelésre, mint osz-
tályos körülmények között.

– Igénylik az emberek a foglalko-
zást, a fejlesztést a beszélgetést?

– Nagyon! A betegek lelkiállapota,
pozitív hozzáállása nagyon fontos a
betegség leküzdésében, amiben se-
gítenem kell. Sokszor elõfordul
olyan kérdés is, amit az orvosnak
nem mernek feltenni, de tõlem meg-
kérdezik. Ez egy bizalmon alapuló
együttmûködés.

Ezt támasztja alá két beteg véle-
ménye:

Szivák Lászlóné és férje 2011 júni-

usától veszi igénybe az otthoni szak-
ápolást.

A kerekesszékhez kötött férj agyi
infarctust követõ jobb oldali gyenge-
ség miatt igényli a gyógytorna adta
lehetõségeket, ezen kívül állandó
vérnyomás ellenõrzés és idõszakos
infúziókúra miatt tart igényt az ott-
honában történõ szakápolásra. A fe-
leség mozgásszervi panaszokkal
küzdve vette igénybe injekciókúra
alkalmával a szakápolást, és vérnyo-
más ellenõrzés miatt a mai napig
igénylõje.

Megtudtuk tõle:
– Rég ki kellett volna találni az ott-

honi szakápolást! Maximálisan meg

vagyunk elégedve a lányok odaadó,
lelkiismeretes munkájával. Szinte
már családtagnak számítanak.

Számunkra nagyon fontos, hogy
otthon, a saját megszokott kis kör-
nyezetünkben kezeljenek bennün-
ket, elkerülve a nehézkes helyváltoz-
tatás, az utazás bonyodalmait. A lá-
nyok inspirálólag is hatnak hangula-
tunkra. Amikor hozzánk alkalmaz-
kodva naponta betoppannak,  ked-
vet adnak az evéshez, a mozgáshoz,
a tornagyakorlatok minden napokba
történõ beépítéséhez!

Tanácsokat is kapunk betegsége-
inkkel kapcsolatban. Például akkor
is, amikor másfél, két óra alatt lecse-
peg az infúzió, hisz ápolónk addig
mellettünk van. Az esti órákban is
felhívhatjuk õt. Állapotunk súlyos-
bodásakor. a szakápolónk értesítette
az ügyeletes orvost, gyorsan kiuta-
zott hozzánk, az orvos kiérkezéséig
próbálta koordinálni a vérnyomást.
Idõsek vagyunk, nekünk nagyon
fontos és megnyugtató, hogy az ott-
honápolásban részt vevõ szakdolgo-
zók szívükön viselik sorsunkat.

A nappali ellátási egység nyújtotta
elõnyökrõl Lõrik Andrásné így véle-
kedett: 

– Aki beteg, az vegye igénybe,
megéri! Kényelem, higiénia, állandó-
ság, állapotjavulás - így foglalhatnám
össze röviden az elõnyöket. A bel-
gyógyász szakorvos utalt ide infúzi-
ós kúraszerû kezelés céljából. Egyez-
tettem az idõpontokat és minden reg-

gel jövök. Állandó személyzet, állan-
dó ágy vár, ami biztonságérzetet ad,
hiszen betegen még érzékenyebb a
lelkünk. Tv, rádió segíti a kikapcsoló-
dást, amíg az infúzió lassan lecsepeg.
Közben megbeszéljük állapotom ala-
kulását és a lányok, a lehetõségekhez
mérten, szívélyesen segítenek. Csa-
patban dolgoznak. Értünk!

A tervekkel kapcsolatban dr. Mu-
hari Géza orvos igazgató elmondta:

– Az orvos szakmai ellátás egyes
területeinek - agyi és perifériás kerin-
gésjavító infúziós kezelés, mozgás-
szervi betegek fizioterápiás és infú-
ziós kezelése, osteoporosis infúziós
– gyógyszeres kezelés – optimális
megvalósítása mellett az elõjegyzési
idõ mindig egy hónapon belüli a ter-
vezett beavatkozásoknál. Az esetleg
a belgyógyászati osztályon a kapaci-
tás szûkössége vagy hiánya miatt
nem ellátható betegek a nappali ellá-
tásban kezelhetõk. Nem utolsó
szempont a költséghatékony, azaz
„olcsó, de minõségi” ellátás alkalma-
zása sem.

– Mik a további tervek, fejlesztési
elképzelések?

– Meg kell várni, hogy a Semmel-
weis Terv alapján történõ központi
struktúra-átalakításnak lesz-e, ha
igen, milyen következménye a pász-
tói Margit Kórházra nézve? A szol-
gáltatás fejlesztésének tervezése ez-
után esedékes.

A nappali ellátási egység és az ott-
honi szakápolás területén 2011-ben
végzett munkát összegezve Lukács
Józsefné ápolási igazgatónõ el-
mondta:

– A nappali ellátásról csupa pozi-
tív visszajelzés érkezik. Szeretik a
betegek a jól szervezett ellátást, nem
kell várakozniuk, minden az elõze-
tes egyeztetés alapján történik. Az
Otthoni Szakápolás területeirõl is na-
gyon pozitív visszajelzéseket kapok.
A beteg helyébe megy az ellátás, s
mindez kedvezõ a betegnek, hozzá-
tartozónak egyaránt. A gyógytorna
is kedvezõ fogadtatással bír. A beteg
otthonában tovább folytatódhat,
újabb kúra keretében.

A szakdolgozók elmondták: egy-
re szélesebb körben ismerték meg
mindkét szolgáltatásunkat. Ezt mu-
tatja az a tény, hogy az otthoni szak-
ápolás területén 2011 novemberére
már 80 százalék feletti kihasználtsá-
got sikerült elérni. Igyekeznek nagy
gondot fordítani a megfelelõ koordi-
nálásra, folyamatos kapcsolatban
állnak a beteggel és az õt kezelõ, a
szolgáltatást elrendelõ orvossal. Ko-
rábbi, belgyógyászati és sebészeti ta-
pasztalataikat is hatékonyan tudják
hasznosítani. Számukra a legna-
gyobb öröm, hogy a betegek biza-
lommal fordulnak hozzájuk más
gondjaik esetén is!

Géczi Boglárka



Tekintetve, hogy minden embe-
ri tevékenységnek van környezeti
hatása, ezért ne feledjük: erkölcsi
felelõsséggel is tartozunk cseleke-
deteinkért az utódgenerációknak.
Környezetünk védelmét általában
két fontos tényezõ nehezíti. Az
egyik a környezettudatosság hiá-
nya, a másik a források hiánya.
Forráshiányos idõket élünk, ilyen-
kor tehát még fontosabb, hogy
bánjunk takarékosan a természeti
javakkal és ezáltal kevésbé terhel-
jük környezetünket.

Nem kell azonban ahhoz fejre
állítanunk az életünket, hogy kör-
nyezettudatosabbak legyünk.
Munkatársunk, Czabafy László 14
apró trükköt ajánl, ami nem köve-
tel nagy áldozatot. Segítségükkel
azonnal zöldebbé varázsolhatjuk
háztartásunkat és kevesebb sze-
metet termelnénk. Tudatosabban
fogunk fogyasztani és végül, de
nem utolsó sorban még spórolha-
tunk is egy kicsit.

1. Saját szatyorral, vagy kosárral és
listával megyek a boltba

Felmérések szerint a vásárlása-
ink 40 százalékát a boltban - több-
nyire a reklámok hatására - rögtö-
nözzük. Körülbelül ennyi felesleges
fogyasztástól kímélhetjük meg
pénztárcánkat, ha bevásárló listát
készítünk, és azzal indulunk a bolt-
ba. Ma már pénzbe kerül a nejlon-
zacskó, mégis sokan még mindig
veszik, és utána ki is dobják. Pedig
csupán arra lenne szükség, hogy
magunkkal vigyünk egy saját, pél-
dául vászonszatyrot vagy kosarat.
Nem beszélve arról, hogy miért fi-
zetünk azért, hogy reklámozhas-
suk a cégeket? Ha van választási le-
hetõség, akkor a boltokban keres-

sük azokat a termékeket, amelyek a
lehetõ legkevésbé vannak becso-
magolva. Minél több a csomagolás,
annál drágább a portéka. Vigyünk
magunkkal tojástartót a tojásnak,
tartós mûanyagdobozt a tejtermé-
keknek, érzékeny gyümölcsöknek
és zöldségeknek. A felvágottakat és
a sajtokat a pultban kérjük, ne a vé-
dõgázokkal telenyomott, rengeteg
hulladékot maga után hagyó, elõre-
csomagolt termékeket válasszuk.
Az üdítõitalok közül keressük a
koncentrátumokat, vagyis a ször-
pöket, mert mondjuk egy pohárra
számítva jóval kevesebb hulladék
keletkezik így, mint a PET palackos,
kombinált vagy aludobozos csoma-
golásoknál. A legjobb persze a házi
készítésû. Például kiváló barátnõs
vagy családi fõzõcskézõs elfoglalt-
ság a szörp- és lekvárkészítés.

2. Laposra taposom és szelektíven
gyűjtöm

Természetesen a mûanyag, a
fém és a papír hulladékot laposra ta-
posva gyûjtöm, és amikor egy zsák-
kal összejön, a közeli gyûjtõhelyre
viszem. A gyûjtõszigetek ideje
azonban lassan leáldozóba fordul.
Helyette hamarosan bevezetésre
kerül a házhoz menõ szelektív
gyûjtés (ahol a papír, mûanyag,
fém és egyéb kommunális hulladék
külön fajtánként kerül majd elszál-
lításra). A lomtalanításból szárma-
zó és egyéb nem rendszeresen ke-
letkezõ hulladékot pedig a Hulla-
dékudvar fogja befogadni. Haladó
gondolkodásra elõretekintésre len-
ne szükség „szemétügyben” mind-
annyiunk részérõl, már most és a
jövõben egyre inkább.

Folytatás 
a márciusi lapszámban.
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A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. teljes kol-
lektívája a környezetünk védelmét szem elõtt tartva végzi tevé-
kenységét. Munkánkkal a lakosság szolgálatában állunk és azon
dolgozunk, hogy közvetlen környezetünket tisztábbá, lakóhe-
lyünket élhetõbbé tegyük.

Környezettudatosság és spórolás I. Fotográfiák
A napokban kezembe került

néhány régi fénykép, köztük
egy portré. Az arc – aki rám te-
kint – az idõk távolából újra mé-
ri bánatom, hogy aztán a sorsba
beletört mosolya hozzám viga-
szul ismét visszatérjen. Egy arc,
s nincs mellette az enyém,
ahogy megszoktam a fotográfiá-
kon. Mégis kettõs a kép, mert
évein átfutnak éveim, s közös
emléket visz a múló idõ. 

A pillanat törtrészét igénylõ,
megörökítõ, fotográfia örök cso-
da. Megállt rajta a megállíthatat-
lan, a rohanó idõ, az emberi lét
egy pillanata. Az érzékeny papír
megõrizte a mának - nekünk. A
fénykép a lét szépségeinek és
esendõségeinek foglalata, mo-
dellje, jelenete, tárgya, maga a
megfordíthatatlan idõ, amely-
ben csak egyszer lehetünk ártat-
lanok vagy húszévesek.

A képek változnak, többet,
mást mondanak az évek távolá-
ból. Más a hitelük, fényük, hatá-
suk. Új „akusztikát” kapnak,
véglegesebbnek érezzük õket,
mint elsõ átélésben. Az idõk vál-
toztával bennünk alakulnak, új
színben látjuk õket. Minél távo-
labb kerülnek tõlünk, annál in-
kább. Egyikük kigyúl, mint távo-
li szupernóva, másik kihûl, el-
halványodik, messze csillagköd-
ként dereng a múltból. 

Ott él bennünk az esztétikum,
a szép iránt fogékony emberi ér-
zékenység, a szemlélõdés, a tû-
nõdés, a vágyakozás, a nosztal-
gia, a természeti környezet, a
sejtelmes szépségekkel muzsi-
káló múlt, amely minduntalan
belezuhan az Idõ végtelen tenge-
rébe, hogy a képes krónika se-
gítségével a legváratlanabb pilla-
natban alkosson hidat az elper-
gett, letûnt világ és a zaklatott je-
len között. 

S a többi fotó? Ott vannak rajta
a keresztény hitélet kegyes ese-

ményei: a búcsújárás, a kegyhe-
lyi közös éneklés, a körmenet, az
ünnepkörök liturgiája, amely
nem egyszerûen „képírói” téma-
ként van jelen, sokkal több an-
nál: egy közösség hitben, szere-
tetben, békességben való kitelje-
sedésének tanúbizonysága. 

S ott vagyunk rajta mind, még
felismerhetõen: a nagymama, az
a lánya a vonaton, a gyerek, a
csónakázó szerelmespár, és ott
van a jó bor a pohárban, a libbe-
nõ gyertyaláng a síron, az elsõ
találkozás múlhatatlan öröme, a
házõrzõ puli és gazdija, mintha
indulna felém a kutyus…

És ott van a novemberi esté-
ben merengõ, emlékezõ öreg-
ember magánya. Mintha az el-
múlás nagy érrendszere fölé ha-
jolna és immár hallaná, amit
még nem mindegyikünk, a min-
denség szívdobogását. 

Fényképek, arcok, sorsok, ne-
kibuzdulásokkal és megtorpaná-
sokkal teli életutak, sivár hét-
köznapokat megtörõ, apró örö-
mök és életre szóló fájdalmas él-
mények, amelyek elkísérik az
embert mindhalálig. Ki csöndes
megadással, ki az idõs emberek
bölcs derûjével, ki pedig a nehéz
élet keserû szájízével pillant vé-
gig rajtuk. 

Fényképezés: az örökkévaló
pillanatok megtalálásának ké-
pessége, verseny az idõvel, a kö-
rülöttünk lévõ világ kimondása,
felmutatása, a látvány és a hoz-
zá fûzõdõ történet teljes érzelmi
– leginkább személyes – össz-
hangja. 

Képi krónikaírás.
Emlékteremtés.
Lám, a fakó éveken átvilágít a

fényképészlámpa. Hunyorogva
nézek és vágyakozva vissza-
idézném az idõ valamennyi szá-
zadmásodpercét, amiket egykor
régen lezárt egy finom kattanás. 

Adorján László
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A három nap alatt – éjjel vagy
nappal, vagy akár mindkét nap-
szakban – az intézmények arra
törekedtek, hogy láthatóvá te-
gyék az ott folyó sokszínû és tár-
sadalmilag fontos értékközvetítõ,
alkotó munkát. Intézményünk a
kezdetektõl részese a program-
nak, mely évente más tematikát
követ. A zene, az irodalom, tánc
és a képzõmûvészet után az al-
kotó közösségek megjelenítése
vált 2012 mottójává. Az együtt-
mûködõ közösségekkel együtt
ez évben is tartalmas programo-
kat kínáltunk: bemutatva hány
és hány klub, mûvészeti csoport,
civil szervezet, fiatal és felnõtt lel
otthonra falaink között, hasznos
formát találva az önkifejezésre.

Idei jelmondatunk: alkotás,
kreativitás, vidámság volt. Vi-
dámság és kreativitás, mert a
farsangi idõszakban került meg-
rendezésre, így a szokások és
rigmusok felelevenítése, jelme-

zek és maskarák készítése, tánc
és mulatság is része volt kínála-
tunknak.

Az alkotói gondolat képi meg-
jelenítését a pénteki napon egy
kiállítás tükrözte, ahol az Athé-

né Alkotókör két, korban egy-
máshoz közel álló, igen tisztelt
és elismert mûvésztanára Simon
Imre és Nógrády Andor közösen
mutatta be munkásságának egy-
egy szeletét. A Rajeczky Benja-

min Mûvészeti Iskola közössé-
gének zeni ízelítõjét Sisák Imre
polgármester köszöntõje és
Bottyán Katalin kiállításmegny-
itója követte, aki nagy szakérte-
lemmel kalauzolt el bennünket
az alkotók képi világába.

17 órától a gondolat írott meg-
jelenítése könyvbemutató for-
májában öltött testet, ahol Petrik
Márta Magdolna reikimester
mutatta be Mindörökké reiki c.
könyvét.

18 órától a Muzsla Néptánc-
együttes nyílt próbával, tánccal
és dallal várta az érdeklõdõket.

Szombaton Temessük együtt a
telet vidámsággal! címmel farsan-
goló, maskarázó, télbúcsúztató
családi délutánra vártuk az érdek-
lõdõket, amire 52 vendég érke-
zett, a gyermekeket szülõk,
nagyszülõk, testvérek kísérték.
Uniós pályázati forrás segítségé-
vel gazdag kézmûves kínálatot
tudtunk felvonultatni, igényes

anyagokkal. Maszk, álarc, szem-
üveg készítés számtalan variáció-
ban, farsangi koronák, gipsz ál-
arcok, tûzzománc képek, festés
és rajzolás, farsangi szokásokat
felelevenítõ rigmusok, családi to-

tó és keresztrejtvény, fakanálbáb
készítés többféle méretben…. 

Nem volt olyan résztvevõ, aki
„leragadt” volna egy helyszínen.
A gyerekek nagyon lelkesek,
ügyesek és kreatívak voltak – a
szülõk pedig hálásak. A jutalmat
minden gyermeknek az a sok sa-
ját készítésû „alkotás” jelentette,
amit hazavihetett, ráadásként
egy meghívó a húsvéti szünidei
játszóházba, amire hasonló gon-
dossággal és ötletességgel fo-
gunk készülni.

Szeretnék köszönetet mondani
a szülõknek, akik annyi házi és
bolti finomsággal, itókával  láttak
el bennünket, hogy végig kitartott
gyereknek-szülõnek egyaránt.

Az este a Kultúrházak éjjel-
nappal program a Nõk a Szebb
Jövõért Egyesület éjszakába
nyúló civil farsangi mulatságával
zárult.

Remélem sikerült a több mint
200 látogatónak felemelõ, öröm-
teli és vidám pillanatokat szerez-
ni, ráirányítva a figyelmet a kul-
túra iránti felelõsségre is. A fenn-
tartók, a támogatók, a mûködte-
tõk és a szolgáltatásokat igénybe-
vevõk közös felelõsségére, annak
érdekében, hogy a közmûvelõdé-
si intézmények továbbra is része-
sei legyenek az ország és a helyi
társadalom fejlõdésének, a tudás
gyarapításának, a közösségek
építésének és megerõsítésének.

Prezenszki Piroska
a mûvelõdési központ és 

könyvtár kollektívája nevében

A rendezvényrõl további képek a
pasztoi.muvkozpont@gmail.com ol-
dalon és a vkmkpaszto.hu honlapon

találhatók.
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A kultúra élmény! – Kultúrházak éjjel-nappal
Ötödik évadához érkezett a Magyar Népmûvelõk Egyesülete  által
kezdeményezett országos akció, melyhez idén 175 közmûvelõdé-
si intézmény, szervezet csatlakozott. A program elsõdleges célja,
hogy ráirányítsa a figyelmet a mûvelõdési házakra, melyek évi 80
millió érdeklõdõvel az ország leglátogatottabb kulturális terei.

A Százszorszép Óvoda nevelõi
közössége és a szülõk együttmû-
ködésével ez évben is sikerült
megrendezni az óvodás gyerme-
kek vidám télbúcsúztató farsangi
vigasságát. A látványos karneváli
forgatag, a jókedvû jelmezes fel-
vonulás kicsiket és nagyokat egy-
aránt mosolyra, kacagásra fa-
kasztott, és derûs hangulatot va-
rázsolt. Köszönetet mondunk tá-
mogatóinknak, a pásztói vállalko-
zóknak, a polgármester és az al-
polgármester úrnak, a civil ta-
nácsnoknak, akik minden évben
mecénásként segítik az óvodák
rendezvényeit.

Szárnyon és keréken
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H I R D E T M É N YH I R D E T M É N Y
Értesítem a lakosságot, hogy Pásztó Város Önkormányzata az

ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség
elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel az állatok vé-
delmérõl szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. §-a alapján Pásztó város
közigazgatási területén

2012. március 20. – 2012. április 30. között
eb összeírást végez. 

Tájékoztatom az ebtulajdonosokat/ebtartókat, hogy az összeírás-
ra rendszeresített formanyomtatványon minden adatot kötelesek fel-
tüntetni. A formanyomtatványt minden lakáshoz eljuttatjuk. A kitöl-
tött formanyomtatványokat az ebtulajdonosok elküldhetik levélben
a Polgármesteri Hivatal Pásztó, Kölcsey u. 35 címre, vagy személye-
sen leadhatják a Polgármesteri Hivatalban kihelyezett gyûjtõládába.

Az ebösszeírással kapcsolatosan a 32/460-155/36 mellék telefon-
számon is kérhetnek felvilágosítást Makovnyik Erzsébet igazgatási
ügyintézõtõl. Az összeírás gyors lebonyolításához kérem segítõ köz-
remûködésüket.

Pásztó, 2012. február 29.
Dr. Tasi Borbála címzetes fõjegyzõ

Prokop Alexandra, aki a
„Mûvház körei” (TÁMOP
3.2.3-09/2-2010-0023) pá-
lyázat keretében folyó tûz-
zománc szakkör résztve-
võje, négy munkájával be-
jutott a budapesti Kondor
Béla Közösségi Ház által
szervezett országos kép-
zõmûvészeti pályázatra
kiállítóként. Alkotásait Bu-
dapesten, a kiíró galériájá-
ban lehet megtekinteni
2012. március 9-én, pénte-
ken nyíló kiállításon. Ta-
nára: Bottyán Katalin. Ale-
xandrának az eredmény-
hez gratulálunk, további
sikereket kívánunk!

Siker országos pályázaton

Felnőtté vált a Gárdonyi iskola 
jótékonysági rendezvénye!

2012. januárban 18. alkalom-
mal került megrendezésre a Gár-
donyi Géza Általános Iskola Jóté-
konysági Bálja. A Tagintézmény
egésze – az alkalmazotti közös-
ség, a szülõi munkaközösség és
az iskola tanulóközössége – egy-
formán kivette részét az elõkészü-
letekbõl. 

A rendezvénynek idén is a Dó-
zsa Tagintézmény ízlésesen deko-
rált aulája adott helyet. A hagyo-
mányoknak megfelelõen a 8.a
osztályosok  70-es éveket idézõ
modern tánca nyitotta a kulturális
mûsort. Igar Tibor tánctanár
és Lenkey-Simon Mária osz-
tályfõnök felkészítõ mun-
kája meghozta a várt sikert. 

Ezt követõen Édes Attila
igazgató úr üdvözölte a
vendégeket, s köszönte
meg azt a sokoldalú támo-
gatást, melyet a jelenlé-
võktõl, a támogatóktól, a
rendezvény elõkészítésé-
ben és lebonyolításában
segítõktõl kaptunk.  

A mûsor a 3.a és a 4.a
osztály közös táncával
folytatódott: A Mary
Poppins musical „Moso-
lyogni kell” címû betétda-
lára táncoló kisdiákok
mûsora megalapozta a
vendégek vidám hangula-
tát. Édes Attiláné, Brunda
Tiborné, Dienes Györgyné
és Édes Attila büszkén
szemlélte az általuk elõké-
szített táncot. 

A 3.b és a 4.b osztály közös mû-
sora szó szerint véve is „színesítet-
te” az estét. A színek táncából a
színkeverés technikáján kívül az
is kiderült, hogy a „…világot a föl-
dön gyerekek rajzolják”. Márton
Gabriella és Prezenszky Edina fel-
lépés-ötletének megvalósulását
Bárdos Ilona, Birkás Barbara és
Gömbiczné Kanyó Beatrix tanítók
segítették. 

A tanulók mûsorát a 8.b osztá-
lyosok fergeteges, modern stílusú
néptánca zárta: a „Bánat utca” na-
gyon is vidám elõadására Tóth

Andrea és a gyerekek osztályfõnö-
ke Farkas Antalné készítette fel a
tanulókat. 

Sisák Imre polgármester úr po-
hárköszöntõjét követõen az étkek-
tõl roskadozó, szépen megterített
asztalokhoz járultak a vendégek,
majd Sipos F. Tamás interaktív
mûsora szórakoztatta a jelenlévõ-
ket. A sztárvendég mûsora után
Hege és Karcsi hajnalig húzta a
talpalávalót, amelyet jelentõs idõre
megszakított a helyi vállalkozók,
szülõk által felajánlott értékes tom-
bolanyeremények kisorsolása. 

18 év tapasztalata alapján
megállapítható: a jótékonysági
rendezvényt szervezõként,
elõkészítõként évrõl-évre ko-
moly csapatépítõ tréning-
ként éljük meg. Mintaértékû
összefogás eredménye min-
den évben a sikeresen lebo-
nyolított jótékonysági bál:
az alkalmazotti- tanulói és
szülõi közösség csak a helyi
vállalkozók és vállalatok
együttmûködésével képes a
kitûzött célok elérésére. 

2012-tõl volt pásztói diá-
kok felajánlásaként a
w w w. p a s z t o n e t . h u
weboldalon is figyelemmel
kísérhetõ az iskola élete.

Köszönjük mindazoknak,
akik a rendezvény elõkészíté-
sét, lebonyolítását munkájuk-
kal, támogatásukkal (névvel,
vagy név nélkül) segítették. 

Õszinte köszönettel: 
a szervezõközösség

Támogatóink: 
Alapi Sándor, Al Rabló Pizzéria, Aliter Kft. Jármûbolt,

Aranybogrács Konyhafelszerelés, Aranykredit Kft. Pásztó,
Aranysellõ Szépségszalon, Árkád Büfé, Bakosker Kft.,
Bátonyterenyei Tanuszoda Nonprofit Kft., Baumit Kft., Bodrogi
István, Bognár Zsolt, Boltív Tüzép, Bonjour, Brundáné Sándor
Nikoletta, Büdi Zsuzsanna, Csépe Ital Nagyker Csépe János,
Cserhátszentiván Önkormányzat, Csibe Cukrászda, Csillárbolt,
Deák Péter, Dension Audio System Kft., Dinka Jánosné, Dózsa
György Általános Iskola Tagintézmény, Dr. Boczek Tibor és neje,
Egészségtár, Eventus Középiskola Eger, Fabogár Kft., FATLINDI
Pékség Kft., Fashion Divatárú Bolt, Fókusz Elektron, Franka 2000 Kft.,
Frézia Virágbolt, Für Lajosné és munkatársai, Gála Divatáru Bolt,
Gárdonyis szülõk, Gyógyír Gyógyászati Szaküzlet, Gyöngyösi
Sportiskola Diáksport Egyesület, Hegedûs László, Hong-Kong Áruház,
Ifj. Stadler Árpád, Idõsek Klubja Hasznos, K&H Bank pásztói fiókja,
Kálmánfi Bernadett, Kaposvári Lászlóné, Kárászné Bucsu Mária Aviva
Életbiztosító, KB Divatáru Bolt, Kecskés Attila - Ózon, Kelemen Gábor,
Kelet-Cserhát Vadásztársaság, Kényelem Bútorbolt, Két-Textil,
Kézmûipari Vállalat /Bõrdíszmû Pásztó/, Kincses Nikoletta, Kódex-
Líra Kft. Salgótarján, Lakásfelszerelési Üzlet, LG Takács László, Mátra
Stúdió BT., Mátraszõlõs Polgármesteri Hivatal, Mester Iparcikk,
Mészáros Sándorné, Nagy Zsófia és Pataki András, Német Claudia
Zumba, Olympia Sport, Óra-ékszer (Nagy József), Papírcentrum Kft.,
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája, Pásztó Város Önkormányzata,
Plachy Krisztina, Pont Market, Pusztainé Borbás Enikõ, RECO Kft. -
Reviczki Sándor, Royal Büfé, Rõfösbolt, Ruza Éva Bambínó, Sic
Hungary, SIKK, MAYO, SHIX - Nõi divatáru üzlet, Ifj. Stadler Árpád,
Sisák Imre János, Suli Market, Szabó Optika, Szalai István, Széles
Pékség, Szentandrási Szilvia, Szerémy Kinga, Szilágyi és Rubin
Festékbolt, TEKPET Kft., Tóthné Koczka Piroska, Tupi Éva Ágnes,
Vas Tibor, Virág Ferenc, Volek György alpolgármester.

Köszönetet mondunk a név nélkül adakozóknak és minda-
zoknak, akik munkájukkal járultak hozzá a bál sikeréhez.

Felhívás
Pásztó Városi Önkormány-

zat Jegyzõje, mint önkor-
mányzati adóhatóság felhívja
azon adóalanyok (magánsze-
mélyek és jogi személyek) fi-
gyelmét, akiknek helyi adó
és gépjármûadó vonatkozá-
sában jogi személyek esetén
10.000,- Ft-ot (azaz tízezer
Ft-ot), magánszemélyek ese-
tében 1.000,- Ft-ot (azaz egy-
ezer forintot) meghaladó tarto-
zása van adóhatóságunk felé,
hogy az adózás rendjérõl szóló
és többször módosított 2003.
évi XCII. törvény 2012. január
1-jén hatályba lépett felhatal-
mazása értelmében az adózó
neve, címe, az adótartozás ösz-
szege a helyben szokásos mó-
don közzétehetõ az esedékes-
séget követõ 10. nap 0 órától.

Az elõbbiek alapján felhí-
vom a hátralékosok figyel-
mét, hogy tartozásukat minél
elõbb rendezzék. Az adóható-
ság 2012. április 1-ét követõ
idõszakban élni fog a tartozá-
sok törvényi közzétételi lehe-
tõségével. 

Az adócsoport ügyintézõi
ügyfélfogadási idõben - hét-
fõn és szerdán 8-16 óráig,
pénteken 8-12 óráig - a föld-
szint 4-es és 5-ös számú iro-
dáiban rendelkezésre állnak a
tartozások megfizetése érde-
kében. Továbbá a 06-32/460-
155/ #68 mellék, illetve 06-
32/461-220 telefonszámokon
is kérhetõ tájékoztatás.

Pásztó, 2012. március 1.
Dr. Tasi Borbála

címzetes fõjegyzõ
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Pásztói Szabadidő Sportegyesület
A várost övezõ táj szépsége a

sikeresen megvalósított város-
rehabilitációs munkák befejezése
útján megújult városközpont, s
az idegenforgalom irányába tör-
ténõ nyitás szükségessége igény-
li, hogy az ember és környezete
harmóniában legyen. 

Nagyon sokan, fõleg a Pásztó-
ról elszármazottak dicsérik a vá-
ros fejlõdését, szépülését, amit jól-
esõ érzéssel veszünk tudomásul. 

Tudjuk, hogy a rend, a tiszta-
ság fenntartásához nem elegen-
dõ a Városgazdálkodási Kft. dol-
gozóinak szorgos munkája,
szükséges hozzá a pásztói polgá-
rok környezettudatos magatartá-
sa, a példamutató cselekedeteik
sokasága, melyre a jövõben to-
vábbra is számítunk. 

Sajnos bõven van feladatunk a
városban az újabb és újabb illegá-
lis szemétlerakók feltûnése, a
szétdobált mûanyagok, cigaretta-
végek, stb. elleni küzdelemben. 

A hulladékkal összefüggõ tevé-
kenységek rendszerét, a hulladék
keletkezésének megelõzését,
mennyiségének és veszélyessé-
gének csökkentését, kezelését, a
kezelõ berendezések mûködteté-
sét, a bezárás utáni utógondo-
zást, az ezekhez kapcsolódó ok-
tatást, szaktanácsadást együtte-
sen hulladékgazdálkodásnak ne-
vezzük. 

Pásztó Városi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a nehéz gaz-
dasági helyzete ellenére is fontos-
nak tartja, hogy az önkormány-
zat hulladékgazdálkodási tervé-
ben elõírt feladatok teljesüljenek,
ezért csatlakozott a Kelet-Nógrád
Térségi Hulladékgazdálkodási
Rendszer Fejlesztése projekthez,
mely a szelektív hulladékgyûjtési
rendszer fejlesztése céljából szer-
vezõdött. A projektgazda a Kelet-
Nógrád Hulladékgazdálkodási
Társulás, melyben Nógrád me-
gye 34 településének 93998 lako-
sa érintett. A programban a Sal-
gótarjáni, Bátonyterenyei és a
Pásztói Kistérség települései vesz-
nek részt. A beruházás megvaló-
sításának költsége több mint 1,55
milliárd forint. 

A Pásztón realizálódó kb. 200
millió forintból hulladékudvar
építése, mobilgépek beszerzése,
és a hulladékgyûjtés, komposztá-
lás eszközeinek megvásárlása
történik 85%-os támogatással. 

A Társulás megalakítása és a pá-
lyázat elõkészítése az elõre meg-
határozott tervek szerint halad. 

A Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. felké-
szült a projektgazdával a folya-
matos kapcsolattartásra. 

Terveink megvalósulása 2015-
re lehetõvé teszi, hogy a hulladék-
gazdálkodással kapcsolatos új
törvényi elõírásoknak meg tud-
junk felelni. 

A másik fontos feladatunk a
bezárt szeméttelep helyzetének
megnyugtató megoldása.

2008. február 14-én megala-
kult a Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékrekultivációs Társulás
azzal a céllal, hogy megoldást
keressen, pályázzon a társulás-
ban részt vevõ 14 önkormányzat
16 hulladéklerakójának rekulti-
vációjára. Ezek a hulladéklera-
kók veszélyt jelentenek társadal-
mi, gazdasági, környezetvédel-
mi és közegészségügyi szem-
pontból egyaránt. Az elõzetes
tervezõi becslés alapján a több
mint 3 milliárd forint erre a célra
felhasználható összegbõl a pász-
tói telep rekultivációjára 500-550
millió forint jut. Pásztó Városi
Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete átérezve ennek a projektnek
a jelentõségét, de Nógrád Megye
érdekérvényesítõ képességének
növelésében is fontos feladatá-
nak tekintette, hogy területvásár-
lással, tulajdonviszonyok rende-
zésével a kitûzött határidõre
minden akadályt elhárítson a pá-
lyázat második fordulós benyúj-
tásának útjából.

Sajnos néhány érintett önkor-
mányzat jelenleg is a hiánypótlá-
sok megoldásán dolgozik. Bí-
zunk abban, hogy a most kibon-
takozó széles körû megyei ösz-
szefogás a pályázat beadását
2012 év tavaszán lehetõvé teszi. 

Volek György 
alpolgármester

Pásztó érdekelt a hulladékgazdálkodás
fejlesztésében Egyesületünk erõn felül teljesíti napi vállalásait. Közérdekû jog-

állású civil szervezetünk mindennapos programokkal áll a város
és vonzás körzetének rendelkezésére. Kiemelten foglalkozunk az
utánpótlás neveléssel, általános erõnléti és sportpedagógiai prog-
ramjaink tárt kapukkal várja a fiatalok, valamint minden korosz-
tály érdeklõdését. 

Egyesületünk nehezen viseli a korunk gazdasági nehézségeit, ne-
hezen tudjuk a havi kiadásainkat teljesíteni. Gazdálkodásunkat en-
nek ellenére példás jogkövetéssel végezzük. Fõ bevételi forrásunkat,
a tagdíjakat veszély fenyegeti a lakossági megszorítások egyre nö-
vekvõ tételei miatt. Missziós tevékenységnek fogjuk fel az elvégzett
munkát, amelyhez kérjük a társadalom hatékony segítségét.

Az elmúlt évben a személyi jövedelemadók 1 %-a felajánlásaiból
170 ezer forint jött össze, amelyet nagyon megköszönünk. Úgy
gondoljuk, hogy ettõl több lehetõség rejlik ezekbe a felajánlások-
ba, amelyek segítségével mi a megelõzések küzdõterén teljesítjük
önkéntes vállalásainkat. Szeretnénk több pásztói lakótársainkkal
közösen végezni tevékenységeinket, hogy az egészséges létszem-
lélet rajtunk keresztül történõ sokoldalú közvetítéseit még hatéko-
nyabban tudjuk teljesíteni.

Kérjük, hogy ez évben is tiszteljenek meg 
a személyi jövedelemadó 1% felajánlásával. 

Az alábbi számlaszám megjelölésével segítsék munkánkat!

19159535-1-12
Foglalkozások:

Aerobik: hétfõ, szerda, péntek, 17.00-19.00 óra; birkózás: hét-
fõ, csütörtök, 6.30-19.30. óra;  vívás: kedd, 16.00-18.00 óra, szom-
bat 10.00-12.00 óra; erõemelés: minden nap a nap minden órájá-
ban; kosárlabda változó érdeklõdni az alábbi telefonon;  termé-
szet és tájvédelem telefonos érdeklõdés; egyéb kondicionálás,
kick-boksz; ifjúságvédelem, környezetvédelem, turizmus tevé-
kenységeinket szintén az alábbi telefonszámon és e-mail üzene-
tekben tudhatja meg. Honlapunk rövidesen elkészül.

E-mail: szabadidose@invitel.hu
Tel./fax: 32/461-886 - 06-70/4567284
Várjuk érdeklõdõ együttmûködésüket!                   Illés Rudolf

Sikeresen kezdte meg a zeneiskola a
2012. évet. Január végén és február elején
két versenyen is részt vettek az iskola nö-
vendékei, minkét helyen szép eredmé-
nyeket értek el. Salgótarjánban a február
8-án megrendezett Nógrád Megyei Zon-
gorista Növendékek VI. Találkozóján a
következõ eredmények születtek: Bartus

Petra Csenge Nívó Díj; tanára: Juhász Fló-
rián. Németh Lukács Benedek, Nívó Díj;
Illés Annabella, dicséret. Tanáruk: Torják
Vilmosné.

Balassagyarmaton 2012.január 31-én
megrendezett Nógrád Megyei Zeneiskolá-
sok Fuvolás Versenyén a következõ ered-
mények születtek: Nagy Adrienn második,
Valaszkai Zsófia harmadik helyezett lett.
Tanáruk: Konkoly Thege Réka. 

Gratulálunk, további szép eredményeket
kívánunk!                                             T. T.

Hírek a Rajeczky Benjamin 
Tagintézményből


